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6.9 Haagse Van Wieringens (16de eeuw)
Mogelijk was de 16e eeuwse Haagse familie Van Wieringen verwant aan de Rijswijk-Amsterdamse
familie (Bal) van Wieringen (zie par 6.1 hiervoor). De drie hieronder behandelde Hagenaars zijn
broers, uit het testament van Vincent van Wieringen (1581, afschrift 1635, Streekarchief Gouda,
Heerlijkheid Zevenhuizen, toegang 0653, invnr. 54a) blijkt de volgorde der broers.
Vincent Fransz van Wieringhen voerde evenals de Rijswijk-Amsterdamse familie (Bal) van Wieringen
het wapen met de achtpuntige ster.
Frans (van Wieringen), tr. …
Kinderen:
1. Dirck Frans van Wijeringen (Wieringhen)
2. Vincent Fransz (Franchoysz) van Wieringen (Wieringhen)
3. Jan Francois (Franchoijs) van Wieringen
Dirck Frans van Wijeringen (Wieringhen), goudsmid, raad in de Vroedschap van Den Haag
1577, overl. voor 10-1601, tr. (1) voor 12-1560 Catharina (Kathelijne, Lijnken, Lijntgen) Pietersdr,
beluid en begr. Den Haag (St. Jacobskerk) 16-8-1573, dr. van mr. Pieters Arendsz van Bolgersteijn,
collator van de St. Petrus- en Paulusvicarie in de St. Jacobskerk te Den Haag en van de St.
Michielsvicarie in de St. Laurenskerk te Rotterdam, en Barberken (Barbara) Reijmersdr. Mols, tr. (2)
Maritgen Matthijsdr (Matijss), begr. Den Haag (St. Jacobskerk) 5-8-1626, zij ondertr. (2) Den Haag
20-10-1601 Heijndrick Bartelmeess Snewins (Snewijns) wedr.
1.

Zie: Snewints, Snewijns, Snevens, in: Gens Nostra 32 (1977), p. 283.
Zie: Die Haghe Jaarboek 1934, p. 51 en 1955, p. 147.
In 1561 bezat hij een huis in de Drie Hoekjes; in 1562 kocht hij een huis in de Hoogstraat en in 1583 een
huis in de Vlamingstraat. In 1582 bewoonde hij een huis in de Juffrouw Idastraat, noordzijde.
13-3-1580
kocht hij van Bartelmeus Dirxs, timmerman, een huis en erf in de Volderslaan, oostzijde; hij bewoonde dit huis
nog op 8-6-1582.
Zie: H.P. Fölting, De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795, Pijnacker 1985, p. 18.
23-12-1560 Mr. Wouter van Wijck Woutersz en Dirk Fransz van Wieringen sloten namens de
erfgenamen van hun schoonvader een overeenkomst met Alijd Arendsdr. van Bolgersteijn over de verkoop van de
helft van een woning.
Zie: Ned. Leeuw 120 (2003), k. 88-92.
30-7-1563 Op huijden denaestlesten Julij anna 15C drie ende sestich compareerde voer mij, Ott Dircksz,
secretaris der stede Woerden, notaris publijck bij den hove provinciael van Holland geadmittert ende die getugen
onder genomineert, de edele Juffrou Agniet van Wulffen, huijsvrou van Adriaen van Eesteren (?) sergeant op ten
slot thot Woerden, oudt omtrent 46 jaeren, ende verclaerden ter requisitie ende instantie van Joncheer Johan van
Oostrum, drossaert, casteleijn ende cap(iteijn?) op ten slot voors(eijd) bij haer conscientie, in plaetse van eede,
waerachtich te wesen dat zij, omtrent in februari anna twee en sestich (sonder den presixen dach eijgentlich te
weten) in Den Haeg mede is geweest ten huijsse van Dirck Fransz van Wieringen in Den Haghe, staende op die
Warmoesmarckt, alweer de voern. drossaert terselvertijt gehuert hadde etlijcke cameren ende hadde daer ingekost
eenen Jan Reael…. (NA Woerden, nots. Ott Dircksz, invnr. 102).
29-4-1565 vermelding Dirck Fransz van Wieringen, als lid van de schutters van Sint Joris (met
aantekening: Haagse lokale elite).
Zie: F. van Kan, Rondom Sint Joris. Voorrang tijdens de bijeenkomsten van St. Joris, in: Geschiedkundige
Vereniging Die Haghe, Jaarboek 1995, p. 16.
15-6-1571 Catharina Pietersdr. testeert, één van de erfgenamen is haar zuster Maritgen (Marijtgen)
Pietersdr (Weeskamer Den Haag, invnr. 1438.)
6-5-1579 … Dirck Fransz van Wieringhen ter eenre ende Jan Jacobsz Ooster alhijer in den Haege als
voicht van de onmondige weeskinderen van Cornelis Jacobsz, zijnen overleden broeder geprocreert bij Mariken
Pietersdr…als haer angecomen ende opbestorven is bij ’t overlijden van Katharijna Pietersdr de voirnoemde Dirck
Fransz huijsvrouw, voir de uijtcoep van de voirnoemde weeskinderen erffenisse, ’t gundt dezelve weeskinderen
zoude moegen competeren ende erffven naer de doet van dezelve Dirck Fransz den voirnoemde Jan Jacobsz als
voicht voirszeid ten behouve van de zelve weeskinderen in voldoeninge ende betaelinge genoemen heeft, eerst een
rente van zes karolusguldens ’s iaers den penning 16 gepasseert voir schepenen van Maeslant (?) ten behouve van
den kinderen van Maricken, natuerlicke dochter van Jan Goudt geijpotequeert op elff hondt lants gelegen in den
woeninge van Jacob Jan Claes Bueckelsz als Jacob Jan Marijnsz in date den 18en van meije anno 1548. Noch een
ander rente van drie pond hollants ’t sjaers, blijckende bij den brieve gepasseert voir schepenen van den Haige, op
ten naem van den voirnoemden Dirck van Wieringen spreeckende op Mr. Laurens Veau, berbijer, ende sijne
huijsinge, in date den derden octobris anno 1562… Soe beloeft ende verbindt den voirnoemde Dirck Fransz
ender stelt ten onderpande zijn huijs ende erffve staende in den Haige an de Warmoesmarct ende alle zijne andere
goeden, roerende ende onroerende, gewonnen ende ongewonnen, nijets uijtesondert. Hier hebben bij, aen ende
over geweest d’ersamen Leenaert IJsbrants, Cornelis Maertensz van Drenckwaert, Jan van Wieringen,
deurwaerder. Actum op ’t huijs Ter Lap (?), den 6en Meije anno 1579 (GA Den Haag, Weeskamer 402, invnr.
1438).
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1574 Grote of St. Jacobskerk, Den Haag: ‘Noch den xvien Augusti an(n)o voorsz. over Lyntgen Pieter
Airtsz huysvrouwe van Dirck Fransz van Wieringben (goutsmit) twee doesen mit die groote clocken.’
Zie: De Wapenheraut 6 (1902), pp. 410 en 414.
1584 Dirck van Wieringen, thans medecuratem over ’t achtergelaten weeskind van Jan van Wijeringen.
1599 verkoping van landerijen van de abdij van Loosduinen in 1599. Vermeldingen: belend ten westen
en ten noorden de abdij van Loosduinen, ten zuiden de erfgenamen van Vincent van Wieringen, ten oosten de
erfgenamen van Joost Jacobsz Hogenhoeck 3½ morgen wei en geest liggen gemeen in de woning eertijds van
Vincent van Wieringen, die Dirk Frans van Wieringen in huur heeft voor 36 pond per jaar. 2 morgen weiland in
Westeskamp…, belend Z de erfgenamen van Vincent van Wieringen (Archief Ontvangers Kloosters Delfland,
invnr. 7).
Hieronder zijn handtekening uit 1579, hij tekent als Wyeringhen (GA Den Haag, Weeskamer, toegang
202, invnr. 1438).

Kind:
1.
Anna van Wieringen, tr. (1), Den Haag (Groote Kerk) 14-12-1602 Pieter de Vileers
(de Viliers) tr. (2) Delft of Den Haag 9-11/24-11-1624 Lucas Mandekens (van Delft).
8-9-1635 Compareerde de eerbare, seer discrete joffere Anna van Wieringen, lest weduwe van
zaliger Lucas Mandekens, wonend alhijer in den Hage, geassisteert met Sr. Willem van Medenblick,
hare neve ende gecooren voocht in desen. Ende verclaerde de voorsz comparante wel ende wettelijcken
vercoft, getransport ende overgedraegen te hebben … aen ende ten behouve van de heere Heijndrijck
Duijst van Voorhout, heere van Sevenhuijsen, soodanighen brijeve van meijschot ende herfstschot tot
Sevenhuijsen geldende t’jaers achtijen ponden tot 40 grooten Vlaems ’t pont, haer aengecomen van
wijlen Dirck Fransz van Wieringen, haeren vader, die d’zelve brijve heeft geërft van wijlen Vincent van
Wieringen, zijnen broeder was, ende dat in conformite van de originele brijve daer van zijnde in date den
5den Octobris 1536 ende transporte daervan aen voorsz Vincent van Wieringen gedaen den 6den Martij
anno 1571… (Streekarchief Gouda, Heerlijkheid Zevenhuizen, 0653, invnr. 25).
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7-5-1636 Ontfangen bij mijn ondergetekende uijt handen van dheer van Sevenhuijsen de som
van 400 gulden in voldoening ende volle betaling van cooppenningen van het bovenstaende contract
(Streekarchief Gouda , Heerlijkheid Zevenhuizen, 0653, invnr. 25).
6-3-1645 Compareerde juffrouw Anna van Wieringen weduwe van Lucas Mandekens en geeft
aan verhuurd te hebben aan Cornelis Arents Fackedij wonend te Loosduinen vier morgen hooiland aan
de Looserlaan in Westercamp voor 5 jaren voor 75 gulden (ONA Den Haag 55, fol 121).

2-11-1649 Compareerde voor nots. Anthony van Drift te ’s-Gravenhage Juffrouw Anna van
Wieringen weduwe van Lucas Mandekens en geeft aan verhuurd te hebben aan Ancem Huijbertsz
wonende te Loosduinen ‘omtrent vier mergen hoylant gelegen aen de Looserlaan in Westercampe ende
dat voor de tijt van seven jaeren aen den anderen, ingaende Sint Pieter toecomende, omme de somme
van vijff en ’t seventichh gulden tot twintigh stuijvers ’t stuck jaerlijcx vrijgelt..’ (Den Haag ONA 59, fol
347).
22-6-1649 Compareerde voor nots Johan Boutesteijn te ’s-Gravenhage ‘Gerrit Schinckel, mr
cleermaecker, wonende alhier in ‘sGravenhage als principael, mitsgaders Joffr. Anna van Wieringen,
weduwe van wijlen monsieur Lucas Mandekens, geassisteert bij mij, notaris, als haer gecoren voocht in
desen, als borge ende mede als principael…is schuldig aan mr. Luijck advocaat fiscaal van de Rade van
Brabant de somma van vierhondert car. gulden tot 40 grooten ’t stuck’.
Anna van Wieringen als borg, stelt als pand een rentebrief staande ten laste van Lucas Jansz van Wilick,
kleermaker alhier, op een herenhuis gelegen op de hoek van de Papestraat alhier, van ouds genaamd
‘Sint Nicolaas’ inhoudend 2600 gulden.
De acte geeft aan dat de schuldbekentenis ter hand is gesteld door Monsr Theodorus Vilbers aan de
genoemde notaris (ONA Den Haag 240, fol 260).
26-7-1657 Jobje Jansdr jegenwoordig huisvrouw van Leendert Harpertszn alhier
gedetineerd in t gevang van de baljuw van Wassenaar als last hebbende van haar man
schuldig aan juffrouw Anna van Wiering weduwe van Lukas Mandekens 12 gulden 10 st per
jr (hoofdsom 250 gulden), met hypotheek op haar huis en erf gelegen onder Wassenaar,
belend O Pieter Aryenszn Sietoe, Z de Ooststraat, W de Heystraat en N de gang van de tuin
van raadsheer de Waall. Geroyeerd 20-2-1669 (Rechterlijk Archief van Wassenaar, nr. 15, akte 178).

2.
Vincent Fransz (Franchoysz) van Wieringen (Wieringhen), notaris (admissie notaris 13-111546, 1552, 1559), advocaat en procureur van de Staten van Holland (1553-1554), procureur Hof van
Holland (1546, 15-3-1556, 1562, 15-3-1565), regent van het Sacraments-Gildehuis (1564-1576),
Gildehuismeester (1568, 1572-574), regenten van het Burgerweeshuis (1575), vroedschap (1575),
schepen van Den Haag (1576-1580), kerkmeester van de Grote Kerk (1577-1579) te Den Haag, regent
van het Burgerweeshuis te Den Haag, begr. Den Haag (Grote Kerk) 28-11-1581, tr. Marie Claesdr.
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Marie Claesdr is een nicht van Neeltje Centen Melehorst en een nicht van Jasper Vincentsz wonende te
Rijswijk.
Hij woonde Molenstraat 22 (1583).
Zie: De Navorscher 10 (1860).
Wapen: in zwart een achtpuntige zilveren ster. Zie: De Wapenheraut 9 (1905), p. 329.
Zie: J.G. Smit (red.), Den Haag geschiedenis van de stad, deel I, Vroegste tijd tot 1574, Zwolle 2004, p. 208.
13-11-1546 Vincent Fransz procureur postulant ’s Hofs van Holland wordt tot notaris te 's Gravenhage
geadmitteerd op voorwaarde ‘dat hij nyet en sal passeren eenighe certifficatien van getuygenissen ofte deposicien,
noch exerceren eenige acten die men in de Greffe behoort oft soude mogen doen, mer alleenlick tgundt de
consistorie van den provisoer ende deken van Delflant roert, als oeck van testamenten ende diergelijcke’. Register
(ter griffie van het hof van Holland) der notarissen.
5-9-1551 handeling als notaris (o.m. Archief Weeskamer 122 fol. 274vo, 5 sept. 1551).
1553 Eodem, is Joost Jacobfz, als wefende Procureur van de Staten, tot fynen verfoecke, midts hy den
voornoemde Prince van Orange, ende Gaveren in andere faecken dienende is, dat hy de felve mede in de
voorfchreve Procesfen fal mogen dienen tegens de Staten; ende hebben de voornoemde Gedeputeerden in fijn
plaetfe geconftitueert Vincent Franfz van Wieringen (Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat
van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden. [DERDE DEEL], pag.
467).
16-10-1553 Vincent Fransz van Wieringen koopt van Marytje, weduwe van Willem Dircxsz Thin, als
moeder en uit naam van Willem Willemsz Thin, te Schoonhoven (eigenaar Dirck Dircxsz Thin) een lijnbaan met
twee huisjes te Bergambacht (jurisdictie), buiten de Vrouwenpoort (Hof van Holland: Onwillige Decreten,
Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3268, aktenr. 3268/1553/202).
1553/1554 Vincent Fransz van Wieringen treedt op als advocaat en procureur van de Staten van Holland
als vervanger van de advocaten Boot en De Bye. Hij had daarvoor Coebel al ondersteund in een proces voor het
Hof van Holland tegen Wijk op Zand bij Heusden over de vrijstelling van dit dorp in de beden (res. 1546, 3; res.
1548, 38; res. 1553, 43).
Zie: J.W.Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand. Stichting Hollandse Historische Reeks, p. 112.
In de processen uit het archief van de Grote Raad van Mechelen komt Vincent Franchoysz van
Wieringen in vier zaken voor in de jaren 1555-1564. Hij is onder meer procureur van de eisers in de zaak van het
klooster Mariënpoel bij Leiden tegen Mr. Frans Adriaensz (akte 6-10-1564) en in de zaak van Agatha van
Alkemade tegen Adriaen Jacobs.
Zie: Leidse werkgroep van amateur (rechts)historici, Leidenaars voor de Grote Raad (1470-1580). Processen uit
het archief van de Grote Raad (Parlement) van Mechelen met betrekking tot instellingen en bewoners van de stad
Leiden, Leiden 1981 (Gemeentelijke archiefdienst/Faculteit der Rechtsgeleerdheid).
Charter met het testament van Cornelis Meijnertsz en
Stijntgen Heynricksdr zijn vrouw voor notaris Vincentius
Francisci de Wieringhen te Den Haghe uit 1552. Hij tekent
het testament met een tekening van een zes(!)puntige ster,
zijn initialen (VFW) en zijn devies DURUM PATIENTIA
VINCESS (GA Leiden, toegang 504, invnr. 1526).

1556 procureur Hof van Holland (Veldhuijzen, Repertorium Rekenkamer 1355-1356; Nationaal Archief,
Familiearchief Van Vredenburch 248 fol. 4vo).
3-9-1559 Cornelia van Uytwijck echtgenoot van Jr. Floris van Boshuysen testeert voor notaris Vincent
van Wieringen (NA, Hof van Holland, invnr. 0557, nr. 298. Vermeld in C.A. van Burik en M.S.F. Kemp. Het
Wijkse geslacht Smeets-van Coddenoerde-van Schuylenburch, in: Ned Leeuw, 121 (2004), k. 218-219).
29-10-1560 Voor het Hof van Holland verscheen Jan Hobijn als procureur van dijkgraaf Jan Franchois
van Bodegem die het hof verzocht om de zak met schriftelijke stukken te mogen overleggen ten behoeve van het
proces tegen Cornelis Jacobsz. uit Wateringen. Vincent van Wieringhen, de procureur van de tegenpartij, stemde
daarin toe op voorwaarde dat hij voor het proces stukken mocht toevoegen binnen zes weken (Regesten van
charters 342/59, Oud-archief Delfland).
29-10-1560 Voor het Hof van Holland verscheen Jan Hobijn als procureur van dijkgraaf Jan Franchois
van Bodegem die het hof verzocht om de zak met schriftelijke stukken te mogen overleggen ten behoeve van het
proces tegen Cornelis Jacobsz. uit Wateringen. Vincent van Wieringhen, de procureur van de tegenpartij, stemde
daarin toe op voorwaarde dat hij voor het proces stukken mocht toevoegen binnen zes weken (‘waerop gehoort
Vincent van Wieringhen als procureur vanden voornoemde gerequireerde, die verclaerde dat hij in 't versouck
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vanden voors. requirant consenteerd, mits geadmitteert zijnde sijn additiën te moghen leveren binnen den tijt van
zes weecken’). Hierop heeft het hof toestemming gegeven aan het verzoek van Hobijn, op voorwaarde dat hij
toestaat dat de tegenpartij stukken toevoegt aan het proces. Hobijn heeft de stukken bedoelde ingeleverd bij het
hof, met het verzoek om rechtspraak (OAD 342/59).
2-6-1562 Het Hof van Holland verklaart dat ter griffie is verschenen Pieter Sasbout, poorter van Delft,
om Vincent van Wieringen aan te stellen als gemachtigde om hem te vertegenwoordigen in de zaak tegen dijkgraaf
Adriaan van der Does en in het bijzonder om toe te stemmen in de conclusies van de dijkgraaf (Sententie vande
Hove van Hollant tusschen Pieter Sasbout Pietersz., brouwer tot Delft, impetrant in reformatie ter eenre, ende
Adriaen vander Does, dijckgrave van Delflant ter andere zijde. ‘Upten dach van huijden compareerde1 voerden
Hove van Hollandt Vincent van Wieringen als procureur van Pieter Sasbout Pietersz., brouwer tot Delft, impetrant
in reformatie ter eenre, ende Jan Hobijn als procureur van Adriaen vander Does, dijcgrave van Delflant ter andere
zijde’ (OAD, 341).
4-6-1562 Voor het Hof van Holland is verschenen Vincent van Wieringen als procureur van Pieter
Sasbout, brouwer te Delft, als eiser in deze beroepszaak, alsook Jan Hobijn als procureur van dijkgraaf Adriaan
van der Does, de gedaagde (Oud-Archief Delfland, Regesten van charters, nr. 341).
15-3-1565 Vincent Franchoys van Wijeringe procureur van het Hof van Holland mag voor zijn huis in
de Molenstraat een uitsteek maken, voor 1 deuijkken per jaar (GA Den Haag, Repertorium Rekenkamer 15291797, p. 155-165v).
29-4-1565 vermelding Vincent van Wieringen, procureur, als lid van de schutters van Sint Joris (met
aantekening: Haagse lokale elite).
Zie: F. van Kan, Rondom Sint Joris. Voorrang tijdens de bijeenkomsten van St. Joris, in: Geschiedkundige
Vereniging Die Haghe, Jaarboek 1995, p. 15.
4-6-1562 voor het Hof van Holland is verschenen Vincent van Wieringen als procureur van Pieter
Sasbout, brouwer te Delft, als eiser in deze beroepszaak, alsook Jan Hobijn als procureur van dijkgraaf Adriaan
van der Does, de gedaagde (Oud-archief Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland, Regesten van charters, nr.
341).
8-3-1566 Vincent van Wieringen, procureur postulant bij het Hof van Holland, voor heer Nikolaas van
Bronkhorst, kanunnik, bij dode van Gijsbert, diens broer (LRK 120 c. Zeeland, fol. 61-62).
..-..1567 Vincent van Wieringen treedt op procureur van Huijbert Jansz, baljuw van Huijbertsgerecht
(Waddinxveen) (NA, Heerlijkheden onder Waddinxveen, invnr, 70).

(Nationaal Archief, Heerlijkheden onder Waddinxveen, 3.19.48, invnr. 70).
9-6-1568 Jan van Ouwen en Adriaen van der Lindt, schepenen in den Hage, oorkonden dat Symon van
der Does, deken, Franchois van Buyeren, Claes van Dam, Vincent van Wieringhen en Cornelis Coenraetsz.
Messing, meesters van het Sacraments gildehuis, verklaarden onder bepaalde voorwaarden (o.a. niet spreken over
de nieuwe religie) Mathijs Heynricxz, in het gasthuis te hebben opgenomen (GA Den Haag, Archief
Sacramentsgasthuis, invnr. 0145-01).

1575 Akte van benoeming door het Hof van Holland van Aernt van der Hoech en Vincent van Wieringen
tot regenten van het Burgerweeshuis (Gemeentearchief Den Haag, Toegang 0965-01, Fundatie van Renswoude,
Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden (Boschuysen) en het particuliere archief van Maria Duyst van
Voorhout, vrijvrouwe van Renswoude, invnr. 957).
21-11-1581 Gecompareert es d’eersame Vincent van Wieringen, schepen van den Hage, den welcken
cranck wesende in den lichaeme maer wel gebruijckende zijn verstant, redenen ende memorie … institueert ende
nomineert mits deesen tot zijnen erffgenamen de kinderen van Dirck Fransz van Wieringen, zijn outsten broeder,
bij zijne jegenwoordige huijsvrouwe geprocreert mette ’t gene die Godt Almachtich hem alsnoch verleenen sall
voor d’eene helft. Ende het natuurlijck kint van Jan van Wieringen zijn testateurs jongste broeder, ende bij hem
testateur wonende, mettet kint ofte kinderen die deselve Jan bij zijn huijsvrouwe alsnog sall mogen procreeren
voor de andere helft
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In alle die onroerende goeden die hij, testateur metter doet ruijmen en achterlaten sall, als te weten lant, sant en
renten met alle de verloopen pachten nede rente vandien ten daghe van zijns testateurs overlijden verschenen
sullen sijn sonder meer, mits dat de voorsz Dirck en Jan van Wieringen, zijns testateurs broeders, aen deselve
goeden behouden zullen de usufruct ende vruchtgebruijck heurluijden leven lanck geduijrende sonder dat nochtans
near haerluijden overlijden respectivelijck heure huijsvrouwen ende weduwen deselve usufructe volgen sall. Ende
aengaende de twee huijsen ende erven die hij, testateur, in den Haege heeft, mitsgaders den huijraet, cleederen,
juwelen, ringen, gelt, silver gout, gemunt ende ongemunt, met alle roerende goederen will hij, testateur, dat den
eijgendom van alle deselvn huijsen, erven ende roerende goederen comen ende devolveren zall op ten voorsz
Dirck ende Jan van Wieringen, zijnen broeders, omme heurluijden vrije wille daer mede te doen …’ Mochten er
geen erfgenamen meer zijn langs de kant van zijn twee broers dan zullen erven ‘Pieter Claesz Leeuwen ende
Maritgen Claesdr, weduwe wijlen Jan Claesz, als Jan Danielsz (?)Damesz (?) en desselffs Pieters zuster wonende
tot Westerheijde, zijn testateurs neve en nichte ende voorts opge..(?) kinderen naer schependomsrecht. Sonder dat
de voorsz Dirck of Jan, zijn broeders, van de selve goederen eenichsints sullen mogen disponeren ofte oo dat oock
de selve goederen sullen mogen comen op testateurs vrinden tot Amsterdam, Purmereijnde ofte in Wieringen …
…Hij vermaakt verder aan Heijligen Geest Armen en het Weeshuijse te Den Haag elk een rente van 12 carolus
gulden… Noch den kinderen van voorsz Pieter Cleas zijnen weduwe t’samen de somme van vijftich carolus
guldens. Ende de voorsz Maritgen Claesdochter, de voorsz Pieters suster, indijn zij ten sterffdaghe van hem,
testateur, in ’t leven es, gelijck vijftich carolus guldens en heur dochteren elcx de somme van vijff ende twintich
carolus gulden. Noch maect ende bespreeckt hij, testateur, Maritjen Claesdr van Rijswijck, de nichte van zijn
testateurs huijsvrouw die jegenwoodelijck bij hem woont ende met hem gewoont heeft zedert overlijden van zijne
voorsz huijsvrouw, ’t welck was Meije in den jaere 15C ses ende ’t seventich. Sonder dat hij oijt eenige huijre bij
hem gewonnen heeft ende hem groote diensten in zijn ziecten ende bijsonder in deese jegenwoordighe siecte ende
andersints gedaen heeft ende … noch de somme van hondert ende twintich carolusgulden … Noch maect hij
Grietje Jandsdr van Nes als in.. onverstant (?) mede zijn testateurs huijsvrouwe nichte de somme van twaelff
gulden. Ende Jan Cornelisz als ‘Jan Pietersz Dreack’ zoon van Cornelis Isbrantsz, tinnegieter, schepen van de
Haghe, omme redenen hem testateur, daertoe moverende twee goude franche croonen in specie…. (origineel 1581
vooor nots. Dirck Jansz van Woerden te Den Haag, getuigen Adriaen Schevelsz, schepen, en Bartholomeusz
Sijmonsz, Heiligegeestmeester van den Haghe, afschrift 1635 in Streekarchief Gouda, Heerlijkheid

Zevenhuizen, toegang 0653, invnr. 54a).

3.
Jan Francois (Franchoijs) van Wieringen, deurwaarder bij het Hof van Holland (1579), overl.
voor 10-1583, tr. Maritgen van Hoegelande.
Zevenhuizen Waarborgbrieven OA Zevenhuizen nr 316. Vermelding dd 20.3.1555 Meester Cornelis
van Hoegelande.
29-4-1565 vermelding Jan Franchois van Wieringen, als lid van de schutters van Sint Joris (met aantekening:
Haagse lokale elite).
Zie: F. van Kan, Rondom Sint Joris. Voorrang tijdens de bijeenkomsten van St. Joris, in: Geschiedkundige
Vereniging Die Haghe, Jaarboek 1995, p. 15.
6-4-1578 Gesien bij den hove van Hollandt ’t proces voor den zelven hove uutstaaende tusschen Jan
Franchoijs van Wieringhen, als getrout hebbende Maritgen van Hoegelande, impetrent in raeu actie, ter eenre.
Ende Dirck Jansz Cramer mitsgaders Pieter Pietersz van den Donck woonachtich tot Sevenhuijsen, gedaeghden ter
andere zijde. (Hof van Holland Sententiën 551, 274).
26-3-1579 Jan Francois van Wieringen deurwaarder bij dit Hof ‘als voogd van M(?)aijcken van
Hogelande imp. in raeu actie ten eenre ende Pieter Pietersz van den Donck tot Sevenhuizen gede. ter andere zijde.’
(Hof van Holland Sententiën 551).
Hieronder zijn handtekening uit 1579 (GA Den Haag, Weeskamer, toegang 202, invnr. 1438).
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Kind:
1. Francois Jan van Wieringen, geb. ca. 1572, secretaris van de graaf van Egmond (voor 1598),
waarschijnlijk secretaris van de vloot naar Zuid-Amerika onder leiding van Pieter van der Does en later
de vloot van Paulus van Caerden.
6-9-1597 licht Francois Jan van Wieringen uit de weeskamer verschillende rentebrieven en
rekeningen. Hij is op dat moment waarschijnlijk meerderjarig geworden. De rentebrieven bestrijken een
lange periode, 30 jaar, achtereenvolgens worden vermeld: 1558, 1552, 1581, 1562, 1548, 1575, 1553,
1578 en 1569. De rentebrieven zijn ‘spreeckende op’ de ‘domeijnen van Carmerlant’ 1, en personen te
Stompwijck, Wassenaer, Pijnacker, Rijswijck2 en Voerburch. De rente bedraagt in totaal per jaar 115 en
een halve car. gulden en 25 stuivers. De gelichte rekeningen beslaan de periode 1586-1597.
De inventaris besluit als volgt: ‘Noch den voerwaerde van de schiftinge ende scheijdinge van de
goederen van za. Jan Fransz van Wijeringen gedaen tusschen Joncvr Maria van Hogelande, weduwe van
voorseijde Jan Fransz ter eenre ende Dirck Fransz van Wieringen met sijn consorten ter anderen, op ten 5
Novemb. drie ende tachtich.
Noch zeeckeren inventaris van alle de meuble goederen van ’t sterffhuijs van Jan Franchois van
Wieringen op ten 6 octob. 1583 bij Joffvr. Maria van Hogelande ter weescamer aengelevert.
Alle welcke reeckeningen mette behouften daertoe dienende mitsgaders de voerwaerde ende inventaris,
ick, Franchois van Wieringen bekenne uuijt handen van de weesmeesteren ontfangen te hebben ende mij
gelevert te wesen desen 13den Septemb. 15c zeven ende tnegentich.
Ter oirconde dit bij mij geteijckent. F. J. v. Wieringen’ (GA Den Haag, Weeskamer, toegang 402, invnr.
3007).

18-1-1598 Informatie genoemen ter ordonnantie van den hove van hollant bij mij Simon van
Veen, Raed ende advocaat fiscael van den selven hove, nopende zeecker exces gecommitteert bij enen
Franchois van Wieringen, … zijnde secretaris van den Grave van Egmond . Op ten 18en Januarij 1598
(NA, Hof van Holland, invnr 5222.38).

‘Inden eersten een losrentebrieff van een ende dertich gulden vijff stuvers s(jaer)sz spreeckende op te domeijnen van
Carmerlant, jaerlicx verschijnende den zesten April, daer van t’capitael bedraecht vijffhondert gulden, tot losse den penninck
zesthien. Beginnend Philips bij de gratiën Godts etc in date int jaer ons heeren duijsent vijffhondert acht ende vijftich mette
attache van die..van de financie van Brussel daer desen getranssigeert met noch twee andere transporten daeraen geannexeert. En
marge vermeld: Rest transport op Vincent van Wieringen.
1

2

Ook hier wordt en marge vermeld: Rest transport op Vincent van Wieringen.
Noch een rentebrieff spreeckende op Cornelis Jansz Cley woenende tot Rijswijck, houdende jaerlicx achtien gulden, beginnende:
Wij…Andriesz ende Pieter Jansz Hill gsworens etc. In date op ten zevensten November anno 15C drie ende vijftich met een
verclaringe daeraen gehecht.
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Hans van der Meerstraten, geboren van Mechelen, out omtrent 31 jaer en woenende alhier in Den Hage
in de Speuijstraete in ‘de Keijserskroon’gedachvaert bij den deurwaerder Croeck ende gehoort bij den
eedt hem affgenoemen, seijt hoe dat gebeurt es omtrent acht
dagen geleden dat tot zijn getuijges huijs ingecoemen es in den avont omtrent de clock tussen 10 ende 11
uijren een jongman genaempt
Neck (die hij meent te woenen ten huijse bij denzelven jogman die gequetst es) vergeselschapt met noch
twee andere jongmans die hij tevoren niet gekent en heeft, wesende halff beschoncken met eenen
halve roese die hij verstaet dat sij gehaelt hadden in ‘de Vier Heemskinderen’ ten huijse van Joncker
Monckel, waert aldaer, alwaer dat se claechden zeer quaet bier gedroncken te hebben en dat se mit
Bredaes bier ’t selve wilde affspoelen. Gevraecht sijnde hoe hij verstonde dat de voorseijde andere twee
jongmans genaemt waeren, seijt dat hij den eenen hoerde noemen Mierlingen off Wieringen. Seijt
voorts dat dezelve jongmans eenige cannen bijers gedroncken hebbende begonnen te spelen, eerst mitte
chaerte, daernaer in het trictrackbort en dat gebeurt es in het spelen dat de twee jongmans die met Neck
ingecoemen waeren questie kregen, tegen elckander seggende den eenen doet mij recht ende den ander
seggende ik doe ’t recht, ende dat in deselve … den eenen van de voorseijde jongmans den anderen een
steeck gaf met een poignaert (wesende in forme van een mes - korte puntige dolk, ponjaard) in sijn
schouder. Seggende voorts dat de voorseijde steeck gegeven zijnde, degene die dezelve gegeven hadde
gelopen es naer den deure om ten huijse uut te geraecken laetende zijn geweer daermede hij de
voorseijde steeck gegeven hadde vallen opte trappen ende oock mede zijn mantel (welcke mantel ende
hebben medegenoemen es uut zijn getuijgen huijse voorseijde Neck ende den gequetsten) ende dat hij
voorts ten deure es uutgelopen. Seggende dat hij, getuijge van alle ’t selve (te weten van het spelen ende
vechten) nijet en weet dan uut ’t seggen van zijn huijsvrouwe, alzoo, hij, getuijge, all op zijn ruste
gegaen was. Gevraecht zijnde off hij naderhant niet verstaen heeft wie desen jongman es, die den
andere gequetst heeft, seijt dat hij verstaen heeft dat hij es den secretaris van den Grave van Egmont.
Verclaerende van de saecke verder niet te weten.
Ende es mede onderteijkent
Hans van der Meerstraten.
Jan van Neck, geboren van Hoorn, out 21 jaeren, woenende bij den procureur Jacob van den Ancker,
alhijer in Den Haghe, gedachvaert ende gehoort als vooren. Seijt hoe dat gebeurt es nu op sondach
verleden acht dagen dat hij, getuijge, mitsgaders Quijrijn Dircxsz van der Heijden, clerck van de
voorseijde procureur Ancker, en den soon van den advocaet Snouck, geweest mitten anderen in ‘de Vier
Heemskinderen’, ten huijse van Joncker Monckle, waert aldaer, alwaer eenigen tijd geweest zijnde bij
henluijden in dezelve herberge gecoemen es eenen
Wieringen geweest zijn de secretaris van den Grave van Egmont en en mit henluijden aldaer wesende.
Seijt hij, getuijge, dat se mitten
anderen sepeelden mitten chaerte, ende aldaer spelende tot omtrent acht uren de voorseijde Querijn ende
Wijeringen altemets woorden mitten anderen gehadt, sulcx dat se den anderen eenigsints injureerden,
waerna … gelijckelijck (uutgesondert de soon van de advocaet Snouck) van daer gescheijden ende
gegaen in de herberge alwaer uuthangt de ‘Keijserskroon’ in de Speuijstraat. Ende aldaer gecoemen
zijnde waeren de voorszeijde Quijrijn ende Wieringen weder geraeckt aan ’t spelen in ’t beckerbort en
daernaer mitte toerlingen (dobbelstenen) de meeste
oogen. Seggende dat se in ’t zelve werpen de meeste oogen metten anderen werden gekregen hebben.
Zulcx dat de voorszeijde Quijrijn ’t gelt dat geset was naer hem streeck, naer de biere toeginc, dat de
voorseijde Wijeringen zijn poingnaert getrocken ende voorseijde Querien van achteren gesteecken heeft
onder ’t schouerblat dat voor in de borst onder den arm weder uutcompt ende dat dezelve Wijeringen
daernaer gelopen es van de camere latende zijn voorseijde geweer en zijn mantel vallen en es verderts.
Jan van Neck
Waernaer zoe hebbe ick gesproocken mitten Ministre (predikant) Bernardus nopende dese saecke, die
mij verclaert heeft dat de voorseijde Wijeringen ten voorseijde daghe als te weten op ten 18 januarij
verleden hem vervordert heeft mitte andere personen die ter Nachtmale des Heeren gingen mede hem te
vervougen aan de tafele en dat hem ’t selve Nachtmael mede es uutgedeelt zonder dat hij zich te voren
aen
ijemant hadde gepresenteert off bekent gemaecht off versocht alsmede ontfangen te werden.
Verclaerende voorts verstaen te hebben dat
dezelve Wijeringen van hem geeft voor excuse dat op andere tijden wel waer ter tafel des Heeren, te
weten tot Leijden ende elders geweest zoude zijn en dat hij daeromme meende niet node te wesen verder
ijet te versoucken. Ende aengaende ’t geene verder ten voorseijde dage gepasseert es in de voorseijde
herbergen dat het hem leet es en dat hij wel van meeninge zoude zijn zijne schultbekenninge dies
aengaende
te doen.
Aldus in De Hage op den 25den ende andere dagen van Januarius anno vooreijd
S. van Veen
21-9-1600 uitspraak betreffende Francois Jan van Wieringen, geb ca. 1572 (oud omtrent 28
jaren, zoon van Jan Fransz van Wieringen en Maritgen van Hogeland (GA Den Haag, uitspraak Hof van
Holland, 5219, 61v).
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Waarschijnlijk is Francois Jan van Wieringen identiek met Francois van Wieringen die
secretaris was van de vloot naar Zuid-Amerika onder leiding van Van der Does (1599) en later van de
vloot onder leiding van Paulus van Caerden (1600-1605).
Het Journael van de reis naar Zuid-Amerika van Van Caerden (1598-1601) is uitgegeven door
de Linschoten Vereniging.

Journael van de reis naar ZuidAmerika
(1598-1601)
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